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 Profil: Jens Stoltenberg

Glad i snekker
Kombinasjonen av masse frisk luft og fin norsk skjærgård står sentralt i Jens 

Stoltenbergs båtliv. I tillegg til å bruke snekka på Hvaler flittig, har statsministeren 
flere tanker om fremtidens båtliv, og er stolt av båtbyggernasjonen Norge. 

Av Vetle Børresen
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Politikk har stått Jens Stoltenberg nær. Hans far, 
Thorvald Stoltenberg, var en fremtredende politiker 
i Arbeiderpartiet, og hadde rollen som forsvarsmin-
ister fra 1979-1981, samt utenriksminister i periodene 
1987-1989 og 

1990-1993. Det var på 
mange måter en selvfølge 
at Jens Stoltenberg skulle 
velge politikk, da han helt 
siden barndommen har 
fått sosialistisk politikk 
og tankegang i morsmel-
ken. Stoltenberg gikk 
på Rudolf Steinerskolen i Oslo, en privatskole som omfatter 
barne-, ungdoms-, og videregående skole, der han gikk til og 
med ungdomstrinnet, før han fullførte videregående skole ved 
Oslo katedralskole i 1978. Og Stoltenberg er ikke den eneste 

kjente personen som tok grunnskolen på Steinerskolen i Oslo. 
Personer som Lars Lillo-Stenberg, Odd Nerdrum og Jon Almaas 
gikk også på den skolen.

Steinerskolen har senere fått skryt for at Jens Stoltenberg 
ikke opplevde skolegangen som spesielt vanskelig, da han 
blant annet slet med matematikkfaget. Dette til tross valgte 
Stoltenberg å studere sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo, 
hvor han ble uteksaminert som cand.oecon i 1987. Hans 
hovedoppgave omhandlet nettopp makroøkonomisk planleg-
ging under usikkerhet, der han blant annet tok for seg, ikke 
overraskende, strategier for optimal utvinning og bruk av 
oljepenger. Dette gjorde han i stand til å jobbe i ulike bedrifter, 
som blant annet deltidsjournalist i Arbeiderbladet, konsulent i 

Statistisk sentralbyrå, samt som timelærer i samfunnsøkonomi 
ved Universitetet i Oslo. Ved siden av dette, påtok Jens 
Stoltenberg seg ulike verv innenfor Arbeidernes ungdomsfylk-
ing (AUF) og Oslo Arbeiderparti. Det var imidlertidig først 

i 1993 at Jens Stoltenberg ble 
valgt inn på stortinget med 
eget mandat, og siden blitt 
gjelvalgt. Hans første regjer-
ing ble sittende fra 17. mars 
2000 til 19. oktober 2001, en ren 
Arbeiderpartiregjering etter at 
Kjell Magne Bondeviks regjer-
ing falt under kabinettspørsmål. 

Ved neste valg tok Bondevik tilbake regjeringsstolen, helt frem 
til stortingsvalget i 2005, da Jens Stoltenberg overtok som 
statsminister igjen. I 2009 ble han på nytt gjenvalgt. 

Båtgutt
Selv om politikk og skolegang tok mye tid under Jens 
Stoltenbergs barndom, fikk han også tid til båtturer.

– Jeg fisket også en del med en liten jolle med påhengsmo-
tor. Jeg hadde mye glede av den båten, mimrer Stoltenberg. 
Han har hatt flere båter opp gjennom tidene, og det er først og 
fremst snekkene som har dominert.

– På 80-tallet hadde vi forresten en stor tresnekke som var 
helt spesiell, men det ble for mye arbeid, tillegger 
han. Siden det har vi hatt plastsnekke.

Familiehytta ligger på Søndre Sandøy på Hvaler, 
og for å komme seg ut til øya, bruker Stoltenberg 
plastsnekka på 21 fot. Dessuten blir det også satt av 
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På 80-tallet hadde vi en 
tresnekke som betydde mye, 
og var helt spesiell.
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SNEKKEKOS: Jens Stoltenberg trives godt med snekka, og bruker båten mye utenfor hytta på Hvaler. Da han fylte 50 år fikk han en Skager 660, og 
her er første tur ved Skjærhalden.
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tid til båtturer rundt Ytre Oslofjord.
– Skjærgården utenfor Hvaler er helt fantastisk. Jeg 

liker meg spesielt godt rundt Herføl og Tisler på en fin 
sommerdag, forteller Stoltenberg til Båtens Verden.

Glad i hytta
På Søndre Sandøy er Stoltenberg en av om lag fem 
hundre andre hytteeiere, og mesteparten av sommerfer-
ien brukes her.

– På hytta møtes familien til hyggelig samvær, der vi 
slapper av og får den gode feriefølelse, men jeg er også 
glad i fotturer i fjellet, og ikke minst fisking.

– Båtlivet er jo unektelig veldig væravhengig, i 
alle fall for oss som for det meste ferdes i småbåt. En 
perfekt dag på sjøen er derfor en varm sommerdag 
med strålende sol og en svak bris som gjør at det ikke 
blir for varmt. Kombinasjonen av masse frisk luft og 
fin norsk skjærgård gjør båtlivet til en flott opplevelse 
som alle kan være med på, både store og små, sier 
statsministeren.

Også i fremtiden
Selv om Jens Stoltenberg satser mye på vervet og 
politikk, er han tydelig på at båt fortsatt vil prege 
sommerdagene.

– Jeg vil nok fortsette å bruke båt omtrent som jeg 
gjør i dag, med kortere dagsturer i skjærgården rundt 
Hvaler, men det kan jo tenkes at jeg får muligheten til å 
tilbringe flere fine sommerdager på sjøen når jeg en gang 
i fremtiden får en jobb som tar litt mindre tid, forteller 
han til Båtens Verden.

I dag har han en Skager 660, som han fikk i gave av 
Arbeiderpartiet da han rundet 50 år.

– De må vel ha tenkt at det er den perfekte båten for 
meg. Den beskrives som meget sjødyktig og godt rustet 
for en god porsjon vær og vind. For min del passer 
det veldig bra med en båt i plast, som krever mindre 
vedlikehold. Det blir ikke mye tid til båtpuss, sier 
Stoltenberg videre.

Tror båtfolket vil kreve mer
Stoltenberg har flere tanker rundt fremtidens båtliv.

– Jeg tror flere, som meg, ønsker båter som ikke 
krever så mye vedlikehold. De vil stille enda større krav 
til å ha båten tilgjengelig til bruk. I en travel hverdag vil 
nok stadig flere få mindre tid på å vedlikeholde båt, og 
ønske å få tilbud fra leverandør om ulike servicetjenes-
ter. Jeg tror også båtfolket vil stille høye krav til service-
tilbud i havner både for barn og voksne. Dessuten vil vi 
nok se båter med stadig mer automatiserte og avanserte 
løsninger. I tillegg tror jeg det vil bli enda mer fokus på 
miljøvennlige båter, avrunder Stoltenberg.

vetle@batensverden.com
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En perfekt dag på sjøen er 
en varm sommerdag med 
strålende sol og en svak bris.
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